Bijlage voor de ondernemingen die ressorteren onder het recht van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte, andere dan België, die in België verzekeringsverrichtingen
mogen beoefenen door middel van een bijkantoor
Vraag tot informatie
Teneinde de Nationale Bank van België de mogelijkheid te geven om voor bovenvermelde
bijkantoren een toegang te voorzien om de gevraagde gegevens elektronisch over te maken via de
applicatie OneGate, worden zij verzocht tegen uiterlijk 30/06/2015, onderstaande informatie over te
maken via e-mail op het adres insurance.supervision@nbb.be :
- Contactpersoon verantwoordelijk voor de rapportering (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
- KBO-nummer
Bijkomende informatie met betrekking tot de toepassing OneGate
OneGate is een volledig beveiligde online applicatie die de Nationale Bank van België ter
beschikking stelt aan de aangevers. Deze toepassing stelt de ondernemingen in staat om de
statistische aangiften online in te vullen, hetzij door de gegevens manueel in te brengen hetzij door
bestanden op te laden.
http://www.nbb.be/pub/stats/onegate/onegate.htm?l=nl
Toegang met een elektronisch certificaat
Met elektronisch certificaat bekomt u een nog grotere vertrouwelijkheid omtrent uw data. Voor
sommige enquêtes is het verplicht om een dergelijk certificaat aan te vragen.
De toepassing OneGate herkent de elektronische certificaten van Globalsign of Isabel. Het gaat
om dezelfde certificaten die aanvaard worden in de E-Government-toepassingen zoals Intervat,
Finprof, Dimona, DMFA en DRS.
Deze certificaten kunnen bekomen worden bij de volgende leveranciers:
-

Globalsign: http://www.globalsign.be

-

Isabel: http://www.isabel.be

Deze leveranciers leveren elektronische certificaten af tegen betaling, na authentificatie van de
aanvrager. Meestal is men verplicht zich ter plaatse met zijn identiteitskaart aan te bieden.
Bij het inloggen op de OneGate toepassing kiest de aangever de optie "identificatie met een
elektronisch certificaat" en moet hij een kopie van zijn certificaat inbrengen.
Bij het eerste gebruik van het elektronisch certificaat zal de aangever gevraagd worden zich extra
te identificeren. Dit gebeurt door het ingeven van zijn eigen identificatiecode (KBO-nummer). In het
daaropvolgende uur krijgt de aangever dan toegang tot de toepassing. Via e-mail wordt dit
bevestigd. Indien het certificaat reeds werd geregistreerd en geldig is, krijgt de aangever
onmiddellijk toegang tot de toepassing.

